
 
บทที ่4 

บริบทและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 การวิจยัได้ศึกษาทั้งบริบทและศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด  
17 ต าบล 20 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพในการพฒันา เม่ือเปรียบเทียบกบั
ประชมคมอาเซียน โดยใช้การวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis หาจุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และ
อุปสรรค มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  4.1 กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรทอ้งถ่ินต าบลชมภู อ าเภอสารภี 

ฟาร์มใช้ช่ือว่า วงัมจัฉาพญาชมภู เป็นทั้งศูนยเ์รียนรู้การประมง เร่ิมตั้งแต่เพาะพนัธ์ุปลา 
อนุบาลปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ และเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย มีสมาชิกทั้งหมด 40 กว่า
ครัวเรือน ซ่ึงท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีการท าประมงในระบบอินทรียท์ั้ งหมด ได้แก่  
ปลาหมอ ปลานิลด า ปลานิลแดง ปลาสลิด และกบ ในการเพาะเล้ียงพนัธ์ุปลาจะเล้ียงดว้ยระบบ
ธรรมชาติทั้งหมด มีระบบกรองน ้ า บ่อพกัน ้า และพืชน ้าท่ีช่วยกรองสารพิษ ซ่ึงส่วนใหญ่จะส่งขาย
สินคา้แบบแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาส้ม ส่วนกบจะขายเฉพาะลูกกบเท่านั้น สินคา้ท่ีเป็น
ตวัหลกัของกลุ่ม คือ ปลาสลิด 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่   
 1) การท าเกษตรในระบบอินทรียแ์บบครบวงจร 
 2) สินค้าเกษตรมีคุณภาพ มีความปลอดภยัสูง โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพทุกคร้ังก่อนน าไปจ าหน่าย  
 3) ในกลุ่มเกษตรกรมีผู ้ท่ี มีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต การตลาดและ 

การแปรรูปสินคา้เกษตร 
 4) กลุ่มมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคอยให้ความช่วยเหลือด้านความรู้แก่

เกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอ 
 5) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
 6) การตลาดสินค้าของกลุ่มมีการใช้เทคโนโลยี (ระบบอินเตอร์เน็ต, webpage 

และline) และใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่มดว้ย 
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 7) สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) มาตรฐาน 
การปฏิบติัทางการประมงท่ีดี (Good Aquaculture Practice, GAP) 

 8) ผูน้ ากลุ่มและสมาชิกเกษตรกรมีความเขม้แขง็ และมีความกระตือรือร้นในการ
พฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรของกลุ่มใหดี้ยิง่ข้ึน   

 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) การตลาดมีการแข่งขนักนัในพื้นท่ีสูง ทั้งดา้นราคาและปริมาณ 
 2) กลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตสินค้าในแต่ละรอบ 

การผลิตได ้
4.2 กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู อ าเภอสารภี  
กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้มีผูน้  า คือ คุณอธิคม วรรณเวก ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิต

ล าไยจมัโบเ้ป็นอยา่งดี การผลิตอยูใ่นระดบัสินคา้ปลอดภยั เพราะจะใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการปลูกและ
ดูแลล าไยในระบบอินทรียด์ว้ย ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพ และมีรสชาติของผลผลิตท่ีอร่อย ซ่ึงมีปัญหา
ดา้นการตลาด เน่ืองจากยงัตอ้งส่งขายแก่พอ่คา้คนกลาง 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิตล าไยจมัโบ ้โดยเฉพาะการลด

ตน้ทุนการผลิต 
 2) กลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือดา้น

ความรู้แก่เกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอ 
 3) การตลาดสินค้าของกลุ่มมีการใช้เทคโนโลยี (ระบบอินเตอร์เน็ต, webpage 

และline) และใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่มดว้ย 
 4) สินคา้เกษตร (ล าไยจมัโบ)้ มีความตอ้งการของผูบ้ริโภคในระดบัประเทศ 
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) เกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลางนอ้ย 
 2) สินคา้เกษตรมีการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูง 
 3) ความสามารถในการควบคุมปริมาณและคุณภาพของสินคา้ในการผลิตให้มี

ประสิทธิภาพมากกวา่ท่ีอ่ืนยงัท าไม่ไดม้ากนกั 
 4.3 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 47 ครัวเรือน และได้จดัท าเป็นศูนย์เรียนรู้ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล าไยประจ าต าบล ล าไยท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุอีดอ พนัธ์ุเบ้ียว
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เขียวและพนัธ์ุชมพู มีอยูบ่า้งเล็กนอ้ย การเพาะปลูกจะเป็นระบบปลอดภยั มีการใชส้ารเร่งตอนออก
ดอกเท่านั้น หลงัจากนั้นจะใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละน ้าหมกัในการปลูก ส่วนการตลาดยงัส่งขายในโรงรับ
ซ้ือซ่ึงราคาก็จะเป็นไปตามกลไกตลาด   

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) สมาชิกกลุ่มมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต ทั้งการปลูก การดูแล และ

การเก็บเก่ียวผลผลิต 
 2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุนแก่กลุ่มเกษตร 
 3) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
 4) ผูน้ าและเกษตรกรมีความเขม้แขง็ มีความสามคัคีกนัภายในกลุ่ม 
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) สินคา้ของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัชุมชน ตลาดสินคา้ยงัไม่กวา้ง 
 2) อ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางของเกษตรกรยงัมีน้อย ขายสินคา้ให้แก่

พอ่คา้คนกลางเท่านั้น 
 3) กลุ่มยงัไม่มีความสามารถในการควบคุมปริมาณการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพ

สม ่าเสมอ 
 4.4 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้าแพร่ อ าเภอหางดง 

กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ในกลุ่มจะมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน เกษตรกรจะใช้พื้นท่ี
ปลูกจ านวนไม่มาก ส่วนมากจะปลูกขา้วไม่เกิน 2ไร่ แต่จะเนน้คุณภาพ และการดูแลอยา่งละเอียด
โดยไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกข้าว สมาชิกทุกคนมีความเช่ียวชาญด้านการปลุกข้าวจาก
ประสบการณ์ มีการผลิตปุ๋ยหมักและน ้ าหมักใช้กันเอง การซ้ือขายมีทั้ งผ่านพ่อค้าคนกลาง 
(สหกรณ์) และขายปลีกในตลาดทอ้งถ่ิน  

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) ในกลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในทุกด้าน ด้านการผลิต และการท าน ้ า

หมกัปุ๋ยหมกัจากประสบการณ์ตรง 
 2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรมาโดยตลอด 
 3) มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตรของกลุ่ม (สหกรณ์กรีนเนทและตลาด

หางดง) ทั้งขายส่งและขายปลีก 
 4) สินคา้ของกลุ่มมีความตอ้งการในระดบัประเทศ  
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 5) กลุ่มเกษตรกรมีความเขม้แขง็และความร่วมมือกนัท าอยา่งจริงจงั 
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) มีกลุ่มในลกัษณะเดียวกนัเพิ่มมากข้ึน การแข่งขนัสูง 
 2) ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย 

 4.5 เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์ต าบลแม่ท่าชา้ง อ าเภอหางดง 
 เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนในระบบอินทรีย ์เป็นธุรกิจในครอบครัวในนาม ไร่ชรินทร์พรรณ 
ท ามาแล้ว 3 ปี ซ่ึงการผลิตเมล่อนจะไม่เน้นท่ีปริมาณผลผลิตแต่จะเน้นท่ีคุณภาพ น ้ าหนัก และ
ความหวาน จึงมีโรงเรือนในการปลูกเพียง 3 โรง ต้นเมล่อน 1 ต้น จะควบคุมให้มีผลไม่เกิน  
2 ลูก ระบบการเพาะปลูกจะปลูกในกระถางควบคุมโรค มีระบบน ้ าท่ีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ทั้งหมด เมล่อนท่ีปลูกจะมี 3 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุอลัฟ่า กรีนเน็ต และออเรนจเ์น็ต ซ่ึงจะปลูกหมุนเวียน
กันตลอดทั้ งปี ผลผลิตทั้ งหมดได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดีส าหรับพืช (GAP พืช) ทางไร่ชรินทร์พรรณจะผลิตขายทั้งเมล่อนสด และน ้ าเมล่อน
สกดัเยน็ การซ้ือขายปลีกจะผา่น facebook และขายให้แก่ลูกคา้ประจ าท่ีโทรศพัทเ์ขา้มาสั่งซ้ือ หรือ
เดินทางมาซ้ือหนา้ไร่  

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต โดยการปลูกระบบ

ไฮโดรโปนิกส์ (ใช้ระบบน ้ าหยดควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์) วิธีการเก็บเก่ียวผลผลิตอย่าง
ปราณีต ดา้นการตลาด ดา้นการจดัการบญัชี และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการผลิตได ้

 2) มีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือด้านความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในด้าน 
การผลิตและการตลาด 

 3) มีการใชเ้ทคโนโลย ี(webpage facebook และline) ในการบริหารจดัการกลุ่ม 
 4) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศและกลุ่มลูกคา้ประจ า 
 5) สินคา้มีความไดเ้ปรียบในเร่ืองของสายพนัธ์ุท่ีใช้ เป็นสายพนัธ์ุญ่ีปุ่นแท้ เน้น

คุณภาพในการผลิตและความสะอาดของฟาร์ม 
 6) มีตลาดท่ีหลากหลายทั้งการขายออนไลน์ท่ีมีการส่งสินคา้ผ่านบริษทัขนส่ง

เอกชน เคอร่ี เอ็กเพรส และการขายท่ีหน้าฟาร์ม สินค้าเกษตรมีความหลากหลาย (ผลสดและ 
แปรรูปน ้าเมล่อน) 
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 7) สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน ด้านระบบการจัดการคุณภาพ 
การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช (GAPพืช) จากกรมวิชาการเกษตร และการจดทะเบียน
พาณิชย ์

 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) สินคา้มีคู่แข่งทางการตลาดเพิ่มมากข้ึน 
  2) เกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินคา้เกษตรในปริมาณท่ีมากพอกบัความตอ้งการ

ได ้เน่ืองจากทางกลุ่มเนน้คุณภาพในการผลิตท่ีสูง 
 4.6 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิคเป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกร
เยาวชนรุ่นใหม่ ในการท าการตลาดพืชผกัในรูปแบบใหม่ท่ีต่อยอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ มีสมาชิก
ทั้งหมด 21 ครัวเรือน 120 คน การเพาะปลูกจะเป็นรูปแบบเกษตรผสมผสาน สมาชิกทุกคนจะปลูก
ผกัและผลไม้ระบบอินทรียแ์ละการท าเกษตรย ัง่ยืน จนได้รับการยกย่องจากส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบ “วิถีพอเพียง” นอกจากน้ีผลผลิต
ผกัและผลไม้ของกลุ่มจะขายในตราสินค้าแม่ทาออร์แกนิค ซ่ึงจะต้องผ่านการตรวจสอบใน
มาตรฐานของแม่ทา แหล่งท่ีส่งขาย ได้แก่ (1) ตลาดทอ้งถ่ิน (2) ตลาดในตวัเมืองเชียงใหม่ ซ่ึง
ไดแ้ก่ (2.1) JJ market ในวนัเสาร์ (2.2) ตลาดข่วงเกษตรอินทรีย ์ในวนัจนัทร์ องัคาร และพฤหสับดี 
(2.3) ตลาดหนองหอย ในวนัองัคารและอาทิตย ์และ (2.4) ตลาดสันป่าข่อย ในวนัจนัทร์  (3) ตลาด
ขายส่งอ่ืน ไดแ้ก่ (3.1) Lemon farm ในกรุงเทพฯ (3.2) Top supermarket central festival (3.3) Thai 
freeze day และ (3.4) Greennet 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญ ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และ

ปราชญ์ชุมชนดา้นการเกษตรย ัง่ยืน อีกทั้งยงัสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นผลิตแก่ผูท่ี้สนใจ
ได ้

 2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตร 
 3) ตลาดของสินคา้มีความหลากหลาย  มีตลาดรองรับในการจดัส่งสินคา้เกษตร

ของกลุ่ม  
 4) สินคา้เกษตรของกลุ่มมีคุณภาพในการผลิต โดยจะมีการคดัเกรด (เกรดA จะ

น าส่งขาย) 
 5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ 
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  6) สินค้ามีมาตรฐาน 3 ระดับ เครือข่ายเกษตรแม่ทา องค์กรมาตรฐานเกษตร
อินทรียภ์าคเหนือ (มอน.) และมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล โดยจะมีการตรวจมาตรฐานทุก ๆ  
2 เดือน โดยเกษตรกรสมาชิกในกลุ่ม 

 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มยงัไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรได้ตามเป้าของ

ผูบ้ริโภค 
 4.7 เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
 เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์พนัธ์ุท่ีปลูก ไดแ้ก่ ขา้วหอมนิลและขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีสมาชิกท่ี
ท าร่วมกนัทั้งหมด 5 คน พื้นท่ีในการเพาะปลูกมีจ านวนไม่มากเพื่อการดูแลอย่างทัว่ถึง วิธีการ
เพาะปลูกอยูใ่นระบบอินทรีย ์ผลผลิตทั้งหมดจะสีและบรรจุถุงสูญญากาศเอง สินคา้ทั้งหมดจะขาย
ปลีกซ่ึงต้องสั่งจองสินคา้ล่วงหน้าต่อรอบการผลิต นอกจากน้ีในฟาร์มยงัเร่ิมท าการท่องเท่ียว
เพิ่มเติมเขา้ไปดว้ย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต การตลาด และ

คุณสมบติัของดิน 
 2) กลุ่มมีการจดัการขั้นตอนในการผลิตสินคา้เกษตรท่ีครบวงจร ทั้งโรงสีและ 

การบรรจุแบบถุงสูญญากาศ 
  3) ทางกลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาเขา้มาช่วยสนบัสนุนใน

การจดัการฟาร์ม 

 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนจากกลุ่มลูกคา้ประจ า 
 2) เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการฟาร์ม 

 4.8 กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย  
 กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ ประธานกลุ่ม คือ คุณลาวลั เบ้ียไธสง มีสมาชิก
ทั้งหมด 60 คน ทางกลุ่มท ามาแลว้ 7 ปีกวา่ โดยสินคา้จะขายภายใตต้ราสินคา้ เพียงดิน สมาชิกใน
กลุ่มจะปลูกพืชแบบผสมผสานกับแนวทางเกษตรธรรมชาติ เน้นพืชผกัสวนครัว มีการท าปุ๋ย
อินทรีย ์น ้ าหมกัชีวภาพ และการเล้ียงไส้เดือน เพื่อใชใ้นการเพาะปลูก  ผลผลิตของกลุ่มส่วนมาก
จะขายในตลาดนดัชุมชน และสมาชิกบางครัวเรือนขายขา้งนอกพื้นท่ี เช่น ตลาดมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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และการบูธ-ออกงานต่าง ๆ โดยประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มตอ้งการเร่ิมการพฒันาเป็นชุมชน
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรทั้งหมู่บา้น 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการผลิตทางการเกษตรและเร่ืองปุ๋ยอินทรีย ์

สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้
 2) กลุ่มเกษตรกรมี webpage ในการประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้ 
 3) กลุ่มลูกคา้และตลาดมีความหลากหลาย 
 4) สินคา้ไดรั้บมาตรฐาน ออร์แกนิคไทยแลนด ์
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนจากกลุ่มลูกคา้ขาจร 
 2) สินคา้มีการแข่งขนั แต่เป็นในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายกนั 
 3) เกษตรกรไม่สามารถจดัการฟาร์มใหมี้ประสิทธิภาพได ้

 4.9 เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 
 เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ คือ คุณทินน์ สมณะ โดยปลูกทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่  
เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค กรีนคอส และบตัเตอร์เฮด เกษตรกรมีความเช่ียวชาญในการดูแลผกัไฮโดรโป
นิกส์ อีกทั้งยงัมีกลุ่มของเกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ท่ีคอยแบ่งปันขอ้มูลให้แก่กนั ผลผลิตท่ี
ได้จะขายส่งไปยงัโรงแรม (ลูกค้าประจ า) 2 แห่ง โดยจะบรรจุผกัลงถุงพลาสติก ติดสติกเกอร์ 
“บา้นผกัไฮโดร ทินน์ภทัร” และขนส่งไปยงัโรงแรมด้วยตนเอง และขายปลีกบางส่วนให้แก่คน
รู้จกั 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต ดา้นการตลาด และการจดัการ

บญัชี 
 2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
 3) กลุ่มเกษตรกรมี webpage และ facebook ในการประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้

เกษตรของตน 
 4) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ (โรงแรม) ท่ี

เป็นลูกคา้ประจ า 
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  จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย 
 2) เกษตรกรยงัผลิตสินคา้ไดใ้นปริมาณท่ีนอ้ยเน่ืองจากพื้นท่ีในการเพาะปลูกมีไม่

มากนกั 
 4.10 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
 กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 283 คน โดยมีผูน้ าคือ คุณอินโถ สิงห์อุป เป็นการปลูกขา้วท่ีอยูใ่น
ระดบัอาหารปลอดภยั มีการใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละน ้ าหมกัในการเพาะปลูก พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก ไดแ้ก่ ขา้ว
หอมมะลิและขา้วเหนียวสันป่าตอง1 ในส่วนของคุณอินโถ จะเนน้การเพาะเมล็ดพนัธ์ุขา้วขาย ซ่ึง
เมล็ดพนัธ์ุมีคุณภาพท่ีสมบูรณ์มาก ส่วนขา้วท่ีปลูกไดจ้ะขายส่งไปยงัโรงสีรายใหญ่ในพื้นท่ีทั้งหมด     

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) ในกลุ่มมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต 
 2) มีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือทั้ งด้านความรู้และเงินทุนแก่กลุ่ม

เกษตรกร 
 3) สินคา้ของกลุ่มมีตลาดรับรอง 
 4) เกษตรกรเนน้การใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละน ้าหมกัในการเพาะปลูก 
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน 
 2) การแข่งขนัของสินคา้เกษตรในพื้นท่ีสูง 

 4.11 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไย ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
 กลุ่มมีสมาชิกทั้ งหมด 6 ราย ทุกรายจะปลูกล าไยพันธ์ุอีดอ ซ่ึงสมาชิกทุกคนมีความ
เช่ียวชาญในการผลิตล าไยเป็นอยา่งดี และปลูกกนัมาเป็นเวลาหลายปี ผลผลิตท่ีไดส่้วนใหญ่จะขาย
ให้แก่พ่อคา้คนกลางแบบเหมาทั้งสวน โดยผูซ้ื้อจะเดินทางเขา้มาซ้ือในสวนล าไย และตกลงราคา
กนัเองระหว่างเกษตรกรและผูซ้ื้อ สมาชิกในกลุ่มมีความต้องการเรียนรู้การท าการเกษตรแบบ
ปราณีต แต่ยงัพบปัญหาค่าแรงงานท่ีมีตน้ทุนค่อนขา้งสูงและการขาดแคลนแรงงาน   

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต   
 2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
 3) พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและมีปริมาณน ้าพียงพอ 
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 4) สินคา้มีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้ประจ า 
 5) มีตลาดรองรับในการซ้ือสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) เกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลางนอ้ย 
 2) กลุ่มขาดแคลนแรงงานในการผลิตเน่ืองจากค่าแรงท่ีสูงข้ึน 
 3) ความหลากหลายของตลาดยงัมีนอ้ย 

 4.12 กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
 กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั สมาชิกในกลุ่มมีทั้งหมด 21 ครัวเรือน สมาชิกมีความ
เช่ียวชาญในการเพาะปลูกทุกคน และยงัได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรหน่วยงานรัฐ (อบต. 
น ้ าบ่อหลวง) ในการให้ค  าแนะน าอย่างสม ่าเสมอ ล าไยท่ีปลูกจะใช้ปุ๋นอินทรีย์ทั้ งหมดตลอด 
การปลูก ผลผลิตท่ีไดลู้กใหญ่ ผิวสวย และรสชาติดี ท าให้สินคา้มีผูรั้บซ้ือทั้งหมด แหล่งท่ีกลุ่มน า
ผลผลิตไปขายหลกั ๆ ไดแ้ก่ โรงงานฟ้าฮ่าม และโรงงานในชุมชน 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต  
 2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
 3) มีตลาดรับรองสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
 4) เกษตรกรสามารถควบคุมขนาดของผลผลิตให้มีขนาดท่ีใกลเ้คียงกนั 
 5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ 
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การปลูกพืชแต่ปริมาณน ้ายงัมีไม่พียงพอ 
 2) ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย 
 3) อ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลางยงัมีนอ้ย 

  4) ปริมาณและคุณภาพข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้
  4.13 เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
 เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในแต่
ละคน ทั้ง (1) เร่ืองโรคของพืช การใช้สารอินทรีย ์และชนิดพนัธ์ุหอมหัวใหญ่ (2) เร่ืองการใช้
ปุ๋ยเคมี และ (3) เร่ืองการใชส้ารเคมี ผลผลิตอยู่ในระดบัอาหารปลอดภยั ผลผลิตมีคุณภาพดี ไม่มี
กล่ินท่ีแรงมาก ผลสวย โดยจะขายส่งให้แก่พ่อคา้คนกลาง รับซ้ือหน้าฟาร์ม และขายส่งแก่พ่อคา้
ตามตลาดนดัทัว่ไป  
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ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองโรคพืช การใช้สารอินทรีย ์

และชนิดของพนัธ์ุพืช  
 2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
 3) มีตลาดรับรองสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
 4) พื้นท่ีท าการเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและมีปริมาณน ้าพียงพอ 
 5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศ 
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) อ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลางยงัมีไม่มาก 
 2) สินคา้เกษตรมีการแข่งขนักนั ทั้งในอ าเภอและต่างจงัหวดั 

 4.14 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต ต าบลบ้านกลาง อ าเภอ 
สันป่าตอง 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต มีสมาชิกทั้งหมด 67 คน สินคา้
ในกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร กลว้ยฉาบ ล าไยอบแห้ง และขา้วเกรียบผกัต่าง ๆ สินคา้จะขาย
ในตราสินคา้ ตน้เก็ตสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความตั้งใจจริงในการท างาน และมีความเช่ียวชาญใน
การผลิตสินคา้ต่าง ๆ แหล่งขายสินคา้ ไดแ้ก่ (1) โรงแรม  (2) ตลาดทัว่ไป  และ (3) ผูซ้ื้อรายใหญ่ท่ี
จงัหวดัสุราษธานี โดยหลกั ๆ จะขายให้แก่โรงแรมถึงร้อยละ 70 ลูกคา้ส่วนมากท่ีซ้ือจะเป็นลูกคา้
ประจ า เพราะมัน่ใจในตวัสินคา้ เน่ืองจากก่อนการสั่งซ้ือลูกคา้จะเขา้มาตรวจสอบ ดูคุณภาพของ
สินคา้ก่อน และทางกลุ่มได้มีการขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแลว้ และมีเอกสารการรับรอง
ความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) มีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตสินคา้ การตลาด การประชาสัมพนัธ์ 

และการจดัการบญัชี และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้
 2) มีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่กลุ่ม

เกษตรกร 
 3) กลุ่มมี webpage และ facebook ในการประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้เกษตร 
 4) สินคา้เกษตรของกลุ่มมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้เสมอ ความสวยงามของ

สินคา้ บรรจุภณัฑ ์และคุณภาพก่อนส่งสินคา้ ถา้ไม่สมบูรณ์ทางกลุ่มจะเปล่ียนสินคา้ใหใ้หม่ทนัที 
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 5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 
 6) สินคา้มีมาตรฐาน มีใบรับรองมาตรฐาน และมีเอกสารการรับรองความสะอาด 

ปลอดภยั จากสาธารณสุข โดยช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันก่อเก็ต (brand 
ตน้เก็ต) 

 7) ตลาดสินคา้มีความหลากหลายและรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) มีคู่แข่งทางการตลาดมาก โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัล าปางซ่ึงมีผูผ้ลิตจ านวนมาก 
 2) สินคา้มีขอ้จ ากดัในความหลากหลายของตวัสินคา้ใหเ้ขา้กบัแต่ละกลุ่มลูกคา้ 

  4.15 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง 
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) เป็นธุรกิจครอบครัว มีสมาชิก
ทั้งหมด 7 คน เกษตรกรมีความเช่ียวชาญทั้งการท ากอ้น การผสมเช้ือ การดูแลระหวา่งการเพาะเห็ด 
และวิทยาการการเก็บเก่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ ฟาร์มมีการเพาะเห็ดหลายชนิด ไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้า เห็ด
ฮงัการี เห็ดเป่าฮ้ือ เห็ดหลินจือ เห็ดหูหนู และเห็ดโคนญ่ีปุ่น ซ่ึงสินคา้มีใบรับรองมาตรฐาน GAP 
และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สินคา้จะขายส่งร้อยละ 60 ผ่านทางรถยนตแ์ละ
เคร่ืองบิน และขายปลีก ร้อยละ 40 โดยผูซ้ื้อจะมารับซ้ือหนา้ฟาร์ม 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
  1) ก ลุ่ม มีสมาชิก ท่ี มีความ เช่ี ยวชาญใน  (1) ด้านการผลิต การเพาะเห็ด  

(2) การตลาด การขายในตลาดทั่วไป (Mass product) ในตลาดท้องถ่ิน และตลาดส่ง contact  
(3) การแปรรูปสินค้า การแปรรูปแหนมเห็ด หมูยอเห็ด และน ้ าเห็ด (4) การประชาสัมพันธ์  
การออกร้านตามงานแสดงสินค้าของหน่วยงานราชการ OTOP กรมเกษตร และอ าเภอ  
(5) การจดัการบญัชีของกลุ่ม  

 2) มีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่กลุ่ม
เกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง 

 3) สินคา้ไปรับรองมาตรฐาน GAP และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) 

 4) ตลาดสินคา้มีความหลากหลายและรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
 5) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้ประจ า ทั้งในและ

ต่างจงัหวดั 
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 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) มีคู่แข่งทางการตลาดจ านวนมาก 
 2) เกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตสินคา้ในปริมาณท่ีมากได ้ตามค าสั่งซ้ือสินคา้เห็ด

จาก MK และประเทศสิงคโปร์ 
 4.16 กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง 
 กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ประธานกลุ่ม คือ คุณสมพล หมายจนัทร์ มีสมาชิก 14 คน 
ซ่ึงปลูกขา้วเหนียวสันป่าตอง 1 ขา้วแดง และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี เกษตรกรมีความเช่ียวชาญการปลูก 
ดูแล และเก็บเก่ียวขา้ว ทางกลุ่มจะมีตวัแทนกลุ่มสลบักนัไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแลว้น ามา
สอนสมาชิกในกลุ่มผลผลิตของกลุ่มจะขายส่งไปยงับริษทัเอกชนท่ีท าสัญญาร่วมกนั  

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต และสามารถถ่ายทอดความรู้

ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจได ้  
 2) มีหน่วยงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
 3) มีตลาดรับรองสินคา้เกษตรของกลุ่ม  
 4) สินค้าเกษตรมีความต้องการในระดับประเทศในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ 

(บริษทัเอกชน) 
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) ตลาดสินคา้ยงัไม่มีความหลากหลาย 

 4.17 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า ต าบลน ้าแพร่ อ าเภอพร้าว 
 มีสมาชิก 14 คน สมาชิกทุกคนมีความเช่ียวชาญในการปลูกขา้วในทุกดา้น เพราะปลูกขา้ว
อินทรียม์าแลว้เกือบ 20 ปี พนัธ์ุขา้วท่ีกลุ่มปลูก ไดแ้ก่ ขา้วหอมนิล ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วมะลิแดงมนัปู 
และขา้วมะลิ105 ปลูกโดยใช้ระบบอินทรียท์ั้งหมด สมาชิกจึงมีพื้นท่ีการเพาะปลูกน้อยเพื่อการ
ดูแลท่ีดีและครอบคลุม ผลผลิตมีคุณภาพสูง การขายสินคา้มีดงัน้ี สินคา้ร้อยละ 60 จะขายส่งไปยงั 
2 แห่ง คือ (1) ส่งกรุงเทพฯ โดยจะแพ็คแบบสูญญากาศ ในปริมาณ 1 กิโลกรัม/ถุง (2) ส่งเอเดน 
(ตลาดสินคา้อินทรีย)์ แพ็คกระสอบละ 50 กิโลกรัม โดยขนส่งผา่นน่ิมซีเส็งและด่วนเหนือขนส่ง 
เพื่อขายต่อไปยงัต่างจงัหวดั (แพร่ อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก) และขายปลีก ร้อยละ 40 ในตลาด
สินคา้เกษตรอินทรีย ์JJ market  
  



70 
 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต (การท าเกษตรอินทรีย ์และ

เทคนิคการปลูกขา้วผสมกนัหลาย ๆ ชนิด) ดา้นการตลาด การแปรรูป การจดัการบญัชี และกลุ่ม
เป็นศูนยเ์รียนรู้หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง 

 2) สินคา้ของกลุ่มมีตลาดท่ีกวา้งและหลากหลาย 
 3) สินค้าเกษตรมีความต้องการในระดับประเทศในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่และ 

รายยอ่ย 
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการผลิตสินคา้ใหไ้ดป้ริมาณท่ีมาก  

 4.18 เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
 เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์มีการจดัการแปลงปลูกอย่างเป็นระบบ ควบคุมการผลิต
ในระบบอินทรีย์ เกษตรกรมีความเช่ียวชาญด้านการผลิตเป็นอย่างดี ซ่ึงเกษตรกรปลูก 2 พนัธ์ุ 
ได้แก่ พนัธ์ุไทนุง เบอร์ 2 และพนัธ์ุพื้นเมือง ผลผลิตมีคุณภาพสูง รสชาติดี เกษตรกรจะขายทั้ง 
ผลเสาวรสสดและท าเป็นน ้ าเสาวรส โดยจะขายส่งเสาวรสสด ใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางมารับซ้ือท่ีสวน 
และขายปลีกน ้าเสาวรสบรรจุขวดในตลาดทอ้งถ่ิน 

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัประเทศทั้งในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่และ 

รายยอ่ย 
 2) ในกลุ่มมีผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการผลิต 
 3) มีตลาดรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม 
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) ความสามารถในการจดัการฟาร์มยงัมีไม่มาก 
 2) ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย 
 3) เกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองพอ่คา้คนกลาง 

  4.19 กลุ่มเกษตรกรปู่หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
 กลุ่มเกษตรกรปู่หม่ืนลาหู่โฮมสเตย ์ผูน้  ากลุ่ม คือ คุณเจริญไชย ไชยกอ ซ่ึงเป็นชาวลาหู่ใน
พื้นท่ี กลุ่มน้ีจะท าทั้งการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการท่องเท่ียวธรรมชาติ ในพื้นท่ีจะมีโฮมสเตย์
ให้บริการ มีการปลูกลูกท้อ ผสมผสานกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และท่ีโดดเด่นเป็นอย่างมาก คือ  
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การปลูกชาปู่หม่ืน ซ่ึงเป็นชาท่ีมีคุณภาพสูง กล่ินหอม รสชาติดี ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาจะไดล้งมือ
ท าในทุกขั้นตอนของการท าชา สินคา้ชาจะขายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในโรงแรมเครือเดียวกนั   

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มเกษตรกรมี webpage ในการประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียว 
 2) ผลิตภณัฑ์แปรรูปของกลุ่มเกษตร (ชาปู่หม่ืน) มีคุณภาพ รสชาติท่ีหลากหลาย

และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของกลุ่ม 
 3) กลุ่มเกษตรมีความเขม้แขง็ สามคัคีกนั เน่ืองจากมีผูน้ ากลุ่มท่ีมีความแน่วแน่ 
 4) พื้นท่ีเกษตรมีความโดดเด่นด้านธรรมชาติ มีการปลูกชาและประวติัความ

เป็นมาท่ีมีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวได ้
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการจดัการระบบสาธารณูปโภค เช่น น ้า  
 2) กลุ่มเกษตรกรขาดการวางแผนกิจกรรม (โปรแกรมการท่องเท่ียว) อย่างเป็น

ระบบ 
 4.20 กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด (หอมหวัใหญ่) ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง 
 เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ในระบบอินทรีย ์เกษตรกรมีการเตรียมแปลงปลูกท่ีดี มีความ
เช่ียวชาญด้านการจดัการฟาร์มเป็นอย่างดี ผลผลิตท่ีได้ในแต่ละคร้ังมีคุณภาพ มีการควบคุมโรค
ของหอมหัวใหญ่อย่างใกล้ชิด ผลผลิตท่ีได้จะขายส่งให้แก่พ่อคา้คนกลางทั้งหมด โดยผูซ้ื้อจะ
เดินทางมาดูสินคา้และตกลงราคาซ้ือขายกนัหนา้ฟาร์ม   

ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร 
 จุดแขง็และโอกาส ไดแ้ก่ 
 1) กลุ่มเกษตรกรมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต 
 2) ผูน้  าและกลุ่มเกษตรกรมีความเขม้แข็งในการบริหารจดัการ และมีความพร้อม

ในการเรียนรู้พฒันาสินคา้ของกลุ่มอยูเ่สมอ 
 3) สินคา้เกษตรท่ีผลิตในแต่ละคร้ังมีคุณภาพ 
 จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ 
 1) อ านาจในการต่อรองราคาพอ่คา้คนกลางยงัมีนอ้ย 
 2) สินคา้มีคู่แข่งทางการตลาดมากข้ึน 

   3) สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชน 
  




